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Досліджує питання освіти різних категорій дорослих; законодавчого забезпечення
освіти дорослих; підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослими; екологічної
освіти фахівців.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
У межах виконання НДР «Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних
категорій дорослого населення» (2017-2019) здійснює дослідження індивідуальної
теми «Освіта дорослих у національному і міжнародному освітньому просторі».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ










голова правління Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих»,
розробник освітньо-наукової програми з освіти дорослих для підготовки докторів
філософії у галузі 01 «Освіта/педагогіка» за спеціальністю 011 «Науки про освіту» в
ІПООД НАПН України;
член експертно-консультаційної робочої групи НАПН України з підготовки розділів
проекту Закону України «Про освіту» (2015 – 2017);
член наукової ради (на громадських засадах) Науково-методичного центру освіти
дорослих Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана
Хмельницького (2015 – 2017);
головний редактор фахового збірника наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід,
перспективи»;
головний редактор журналу «Територія успіху»;
член редакційних колегій журналів і збірників наукових праць («Порівняльна
професійна педагогіка», «Естетика і етика педагогічної дії», «Імідж сучасного педагога»,
«Андрагогічний вісник» та ін.).

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ


сертифікований учасник освітнього проекту між містами – побратимами Ірпінь (Україна)
– Борна (ФРН) «Розвиваємо освіту разом – навчаємось один в одного і навчаємо один
одного» (2017);
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сертифікований учасник спільного німецько-українського науково-дослідного проекту
«На шляху до запровадження наукової галузі «Освіта дорослих і неперервна освіта» в
Україні» (2017, м. Аугсбург (Німеччина);
сертифікований учасник проекту у рамках програми «Сприяння громадській активності
«Долучайся», що реалізується Міжнародною організацією Пакт (Pact) за підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (2017)
сертифікований учасник Регіональної Літньої Академії країн Східного Партнерства
Інституту з міжнародного співробітництва Асоціації народних університетів Німеччини
(DVV International) (2016, м. Рига (Латвія);
сертифікований учасник проекту «Посилення професійних навичок в освіті дорослих
андрагогів України» Представництва Інституту з міжнародного співробітництва
Асоціації народних університетів Німеччини (DVV International) за підтримки
Міністерства закордонних справ Республіки Естонія) (2015);
сертифікований учасник міжнародних конференцій і форумів: Центрально-Азійський
Міжнародний форум з освіти дорослих «Центри навчання місцевих громад: міжнародні
тенденції і кращі практики» / Central Asian Adult Education Forum «Community Learning
Centres (Clc): International Trends And Best Practices» (2017, м. Бішкек (Киргизька
республіка); VII польсько-український, українсько-польський науковий форум «Освіта
для майбутнього» (2017, м. Бидгощ (Польща), II Międzynarodowa konferencja naukowa z
cyklu: Nauka – edukacja – rynek pracy na temat: «Interdyscyplinarne aspekty
funkcjonowania człowieka współczesnej cywilizacji» (2017, Koszalin i Unieście) та ін.;
член редакційної колегії журналу «LABORE EDUKARE» (Республіка Польща).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК












сертифікований учасник воркшопу у рамках німецько-українського науково-дослідного
проекту «На шляху до запровадження наукової галузі «Освіта дорослих і неперервна
освіта» в Україні» (обсяг – 40 годин) (2017, м. Аугсбург (Німеччина);
сертифікований учасник проекту «Посилення професійних навичок в освіті дорослих
андрагогів України» Представництва Інституту з міжнародного співробітництва
Асоціації народних університетів Німеччини (DVV International) за підтримки
Міністерства закордонних справ Республіки Естонія) (2015);
сертифікований учасник Регіональної Літньої Академії країн Східного Партнерства
Інституту з міжнародного співробітництва Асоціації народних університетів Німеччини
(DVV International) (2016, Латвія);
сертифікований учасник регіональної Літньої школи країн Східного Партнерства
«Професійна підготовка фахівців з освіти дорослих» Інституту з міжнародного
співробітництва Асоціації народних університетів Німеччини (DVV International), (2015);
виконавець проекту прикладного дослідження «Розробка Концепції регіону, що
навчається, як підґрунтя ефективної регіональної освітньої політики (на прикладі
Запорізької області)» (2016);
сертифіковане наукове стажування у м. Радом, Республіка Польща (2010).

© ІПООД НАПН України, редакція від 16.01.2018

